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IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL 

DC  Circuits 

PART 2 NETWORK THEOREMS 
^_^الشرح ھنا ھیكون فیه عربي اكتر عشان طرق الحل تبقي سھلة     

  الفكرة ف كل الطرق دي ھي تحويل الدايرة المعقدة البسط ما يمكن لحساب قیم معینة

1) Thevenin  theorem :- 

   ة الموجودة عندك باستثناء الفرعالمطلوب ھنا تحويل كل الداير  AB   ساب التیار فیهلح

 إلي

1 - VTH مصدر جھد واحد اسمه 

2 - RTH مقاومة مكافئة اسمھا 

  طب ھنحسب االتنین دول ازاي عن طريق المعادلتین دول

��� =  �
��

�� + ��
� × �� 

AB مفتوح  يعني بنستخدم الVOLTAGE DIVIDER  ھنا الفرععشان نحسبھا و نعتبر ان  

 يعني المقاومة R3مش ھیمر فیھا تیار 

يساوي فرق الجھد ع  AB كلھا توالي يعني فرق الجھد ع الفرع ا الدايرة مؤقتا ھتبقيذً إ  

ع مجموع المقاومتین ف مصدر الجھد 2يساوي المقاومة   V
TH

و ھو ده  2المقاومة   

R
TH

 = R
3
 + R
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2
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 يعني ھنعتبر ان التیار طالع من الفرع و ھنوزع التیار و نحسب المقاومة الكلیة للدايرة
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 R
TH

 , V
TH

كده احنا معاناو    

V
TH

اللي ف الفرع و ھنوصل معاه بطارية جھدھا   LOAD ال بعد كده ھنرجع  

عن طريقع التوالي و كده نقدر نحسب التیار اللي ماشي ف الفرع   R
TH

 و مقاومة قیمتھا  

I
TH

 = V
TH

 / (R
TH

+R
L
)

:زي المثال ده كده   
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2) Superposition theorem :- 
؟!يعني ايه ... حساب التیارات الموجودة ف المقاومات عن طريق فصل مصادر الجھود  المطلوب  

ركتبنشتغل ع واحد و نعتبر الباقي كانه شورت سی ي احنا عندنا اكتر من مصدر للجھديعن  

.و نحسب التیار الماشي ف كل مقاومة   

الماشي ف  و بعدين نكرر نفس العملیة دي لكل مصدر جھد و ف االخر نحسب التیار الكلي

.التیارات من كل مصدر لوحده ) حسب االتجاھات(المقاومة عن طريق جمع او طرح   

نفس الكالم لو عندنا مصادر للتیار ھنحسب فروق الجھد ع المقاومات لكل مصدر لوحده ثم يتم 

.جمعھم حسب البوالريتي بتاعة كل فرق جھد  

ــــ311:313الكالم ده ف فلويد صـــــ  

 

 
 ده ابسط مثال للطريقة دي

Ideal voltage source means that internal resistance of source equals 0Ω . 

 

 

 

 



 

3) Wye-to-Delta(& vice
لصورة تانیة عشان اقدر احسب 

 

  

Delta(& vice-versa) theorem : 
لصورة تانیة عشان اقدر احسب ) عبارة عن مقاومات(المطلوب ھنا تحويل جزء من الدايرة

المقاومة المكافئة لیھم

 واي

  حاصل ضرب االتنین 

  المحصورة بینھم

  )المجاورتین يعني 

  ف مجموع التالتة

  امتي استخدم دلتا الي واي
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المطلوب ھنا تحويل جزء من الدايرة

 المقاومة المكافئة لیھم

 

 

 

 

 

 

 

 

وايإلي دلتا من  -1

  الطريقة* 

حاصل ضرب االتنین 

المحصورة بینھم

المجاورتین يعني ( 

ف مجموع التالتة 

  

  

امتي استخدم دلتا الي واي



 

  

4) + 5) Mesh current & Nodal voltage law

و ھي ان مجموع الجھود ع المقاومات بیساوي جھد المصدر او مجموع الجھود

و ھي ان مجموع التیارات الداخلة من منقطة تساوي الخارجة منھا 

التیار الماشي ف الفرع= طب و بعدين يبقي فرق الجھد ف فرع مقسوم ع المقاومة المكافئة ف الفرع 

 من واي الي دلتا

  

  مجموع حاصل ضرب كل مقاومتین

  من واي مقسومة

  علي المقاومة المقابلة للي

  > --- عاوز احسبھا زي 

  امتي استخدم واي الي دلتا

current & Nodal voltage law:- 
كیرشوف عم مش ده بقي ھو و نودال بیغشوا من

و ھي ان مجموع الجھود ع المقاومات بیساوي جھد المصدر او مجموع الجھود

.ف الدايرة ھیساوي صفر 

يعني ايه لو عندنا دايرة زي دي 

ف كل واحدة فیھم ع حدة

يعني جھد البطارية ف اللوب االول يساوي 

R1 , R2اومتین

V
S1
 = R

1 
(I

1
) + R

V
S2
 = R

3 
(I

2
) + R

و ھي ان مجموع التیارات الداخلة من منقطة تساوي الخارجة منھا   KCL 

طب و بعدين يبقي فرق الجھد ف فرع مقسوم ع المقاومة المكافئة ف الفرع 
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من واي الي دلتا -2

  -:الطريقة * 

مجموع حاصل ضرب كل مقاومتین

من واي مقسومة 

علي المقاومة المقابلة للي 

عاوز احسبھا زي  

  

  

  

امتي استخدم واي الي دلتا

  

 عم مش ده بقي ھو و نودال بیغشوا من

و ھي ان مجموع الجھود ع المقاومات بیساوي جھد المصدر او مجموع الجھود  KVL مش ھیطبق 

 ف الدايرة ھیساوي صفر 

 يعني ايه لو عندنا دايرة زي دي 

لوبس 2ھنقسمھا   

ف كل واحدة فیھم ع حدة  KVLو ھنطبق 

 يعني جھد البطارية ف اللوب االول يساوي 

اومتینمجموع الجھود ع المق  

) + R
2
 (I

1
-I

2
) 

) + R
2
 (I

2
-I

1
) 

 

KCL نودال بقي ھیطبق 

 طب و بعدين يبقي فرق الجھد ف فرع مقسوم ع المقاومة المكافئة ف الفرع 
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كدهيعني لو عندنا دايرة زي   

و بعدين نفرض) النقط اللي بیتقسم عندھا التیار(ھنقسمھا بنود   

 اتجاھات التیارات الخارجة و الداخلة من النقطة دي و يبقي فرق

  الجھد بین نقطتین ع مجموع المقاومات

 المعادلة ھتكون عند النقطة بي مثال كده

         (V
B
-V

A
)/R

2
 = (V

B
-V

C
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3
 + (V

B
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